ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA TÂRGȘORU VECHI
CONSILIUL LOCAL

-Proiect-

HOTARARE
privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
în Comuna Târgșoru Vechi, județul Prahova

Având în vedere :
Referatul de aprobare al d-lui Drăgan Nicolae, primarul comunei Targsoru Vechi, inregistrat
cu nr. 4927/21.04.2020;
Raportul de specialitate al Serviciului Financiar - Contabil inregistrat sub
nr.4928/21.04.2020.
Văzând avizul favorabil nr.___ din ______ al comisiei pentru buget – finanţe, avizul
favorabil nr. ____ din _______ al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. _____din
_______ al Secretarului General al comunei Târgșoru Vechi;
In baza prevederilor:
În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „c”, art. 139, alin. 3, art. 140 şi art. 196 alin.
1, lit. „a” din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;
Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Având în vedere prevederile :
- art. 5, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 491 și art. 493, alin (7), din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și
completările ulterioare;
Consiliul Local al comunei Târgșoru Vechi, județul Prahova, adoptă prezenta
hotărâre:
Art.l - Se aprobă pentru anul 2021 indexarea impozitelor și taxelor locale, care constau
într-o anumită sumă în lei, cât și limitele amenzilor, cu rata inflației de 3,8 %, conform anexei
nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2 – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza Serviciul
financiar- contabil, iar cu aducerea la cunostinta publica, secretarul comunei Targsoru Vechi, prin
afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei
Comunei Târgșoru Vechi: www.comunatirgsoruvechi.ro

INIȚIATOR,
PRIMAR
DRĂGAN NICOLAE
CONTRASEMNEAZA,
Secretar general,
FRUSINOIU MARIA SÎNZIANA

Târgșoru Vechi, 21.04.2020
Nr. ………..

